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በሕክምና ምክንያት የሚደረጉ የስደት ክልከላዎች ሲቀለበሱ  
 

በላውራ ቢሳይሎን �ፒ ኤች ዲ�ዳይሬክተር ነ ት የ ተዘጋ ጀ ዶኲመንታሪ ፊልም 
 

የ አ ማር ኛ ትር ጉም በግደና  መስፍን �ፒ ኤች ዲ� 
 

 
ክፍል አ ንድ 

 
የ ፌደራሉ የ ስደተኞች መስሪያ  ቤት ከዚህ ቀደም ያ ደርገ ው እንደነ በረ  የ ስደተኖልኞችን 
ማመልከቻ በቆዳቸው ቀለም ምክንያ ት ባይቀበል፥  ካናዳውያ ን ኣደባባይ ይወጡ ነ በር።  
ይሁን እንጂ ሟቹ ስቴፈን ሃውኪንም ይሁን ማጂክ ጃክሰን ካናዳ መኖር  እንደማይችሉ 
ይታወቃል።  ምክንያ ቱ ግን ሃውኪንግ አካል ጉዳተኛ በመሆኑ ሲሆን ጃክሰን ደግሞ ከኤች 
አይ ቪ ስለሚኖር  ነ ው።  ይኽም የ አንድ ሰው አስተዳደግና  ጤንነ ት መሰረ ት ያ ደረ ገ  መድልዎ 
በካናዳ የ ስደተኞች ሕግ ማዕቀፍ የ ተካተተ ስለሆነ  ነ ው።  በከባድ በሽታ የ ተጠቁ ሰዎችና  
የ አስተዳደግ ወይም የ ዘር  ልዩነ ት ያ ለባቸው ሰዎች ከውሱን ሁኸቶች በስተቀር  ካናዳ 
ውስጥ እንዳይኖሩ ስለሚከለከሉ ነ ው።  ይኽንንም ሁኔታ የ ሚገ ልፀው የ ሕግ ቃል "በሕክምና  
ምክንያ ት ቅቡል ያ ልሆኑ" የ ሚል ቃል ነ ው።  
 
እንዲህ ዓይነ ቶቹ የ ስደት መሰናሎች አላስፈላጊ  ናቸው።  ከዚህ ከኣጤና  ችግር  ጋር  
ተያ ይዞ የ ሚነ ሳ መድሎ ጀርባ ያ ለው አሳማኝ አይደለም፣  ይባስ ብሎም ካናዳውያ ን ስለዚህ 
ጉዳይ እጅግ ጥቂት ነ ገ ር  ነ ው የ ሚያ ውቁት።  በጣም ግልፅ ተቃርኖው ደግሞ ካናዳ በስደት 
የ ሚገ ኝ የ ሰው ኃይል እውቅና  ብትሰጥም የ ሃገ ሪቱ ወሳኝ አካል አንዳች የ ጤና  ችግር  
ያ ለባቸው ስደተኞች ለካናዳ ማሕበረ ሰብ የ ሚያ በረ ክቱትን አተዋጽኦ  ያ ገ ላል።  
 

***	
 
እንደ ስነ  ሰብእ አጥኚነ ቴ በትረ ካ ጀመርኩት።  
 
በቊጥር ሦስት ደርዘን ከሚሆኑ ኤች አይ ቪ ካለባቸው መጻተኛና  ጥገ ኝነ ት አመልካች ሰዎች ጋር  
በሽተኞች በመሆናቸው ስለ  ማመልከቻቸው ያ ላቸውን የ ግል አመለካከት ለመወያ የ ት 
ተገ ናኝቻለሁ።  "በማመልከቻዎ ዙሪያ  ምን እንደተፈጠረ ፥  ምን ምን ተያ ያ ዥ ጉዳዮች 
እንደተነ ሱና  በጤናና  ሌሎችም ጉዳዮች ዙሪያ  እስኪ ይንገ ሩኝ" ብዬ ጀመርኩ።  በምላሹም ሴቶች 
ከእጅ ቦርሳቸው የውስጥ ክፍል የተጣጠፉ ወረቀቶች ሲያሳዩኝ ወንዶች ደግሞ ቤዥ ቀጫጭን የፋይል አቃዎች ከቆዳ ከተሰሩና 
ከተቆለፉ ቦርሳዎች ያወጡ ጀመር።   
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እንደ አጋጣሚ ደግሞ ሰዎች በሕዝብ መጓጓዣ ውስጥ አኮርድዮን በመሰሉ አቃፊ ካርቶኖች ውስጥ የታጨቁ ወረቀቶች በጉያቸው 
ውስጥ ወሽቀው ወይም፣  ውጪው በረዶ ወይም ዝናብ ከሆነ ደግሞ በተደራረበ ላስቲክ ውስጥ ይዘው አገኛቸዋለሁ።  የሰዎቹ 
የእጅ ቦርሳዎች፣  ፋይል እቃፊዎችና ቦርሳዎች አካላዊ ግዘፍ ስለሚነሳና ለመያዝ የሚያደርጉር የማቀፍ፣  መወሸቅና 
የአደራደር ስርዓትና ጥንቃቄው የሚያሳየው ጠቃሚ ነጥብ አለ፣  ይኽም የስደት ማመልከቻ ለአመልካቾቹና ለቤተሰቦቻቸው 
ጉልበት የሚጠይቅ ሥራ መሆኑ።     
 
ሆን ተብሎ የስደተኛ ማመልከቻ ወረቀቶች ማለትም እያንዳንዷ ቊራጭ ወረቀት፣  ደረሰኝ፣  የክፍያ ምስክር፣  ኦፊሴላዊ 
ፎርሞች፣  የኦንላይን የምርመራ ውጤቶች፣  በደምበር ዘቦች፣  ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎች፣  ጠበቆችና ዶክተሮች የሚሰጧቸው 
መመሪያዎች ለተቋሞች ዘንድ ተጋላጭ እንዲሆኑና ውሳኔም እንዲተላለፍባቸው የሚያደርጉ ናቸው። ስደቶኞቹም ይኽንን 
ስለሚያውቁ እነዚህን ወረቀቶችና ፅሑፎች በልዩ  ጥንቃቄ ይይዟቸዋል። ካናዳ የተወለደ ሰው እነዚህን ሕጋዊ ዶክመንቶች 
እንደዘበት በኪስ ቦርሳ የሚያዘው ቢሆኑም ስደተኛ የሆኑ ቤተሰቦች ግን እነዚህን ዶ ክመንቶች በልዩ ጥንቃቄና ማስቀመጫ 
የሚይዟቸውና ካቀማመጣቸው የተነሳም በጊዜ ሂደት በተቀመጡበት መደበቂያ ባንዱ ጥግ የሚቀሸቁ ናቸው። እንደዚህ ዓይነቶቹ 
ዶ ዶክመንቶች ለዓመታት ሳይፈለጉና ሳይታዩ ቢቆዩም እያንዳንዱ የስደተኞቹ ቤተሰብ አባል የት እንዳሉ ለማስታወስ 
አይቸገርም። ቀድሞውኑም እነዚህን ወረቀቶች በስንት ውጣ ውረድ የተገኙ ናቸውና  ቤተሰቡ የወረቀት እንጂ የኢንተርኔት 
ማሕበረሰብ ያልፈጠረው ሆኖ ያርፈዋል።  
 

***	
ከአስር ዓመት በፊት ያገኘኋትን የማርታ ታሪክ እንሆ። በካናዳ የስደተኞች ስርዓትና  የኤች አይ ቪ ቫይረስ ተሸካሚዎችን 
የሚያስተናግድበት መንገድ ላይ ጥናት እንደምሰራ አውቃ ነበር ኢሜል የጻፈችልኝ። በደፈናው “ስለዛ ነገር የምለው አለኝ።
” ነበር ብላ የጻፈችልኝ። ሞንትሪያል በሚገኘው ብዙም ረጂም ባልሆነ ፎቅና የድኃ ሰፈር ውስጥ በሚገኘው አፓርትመንቷ 
ተገናኘን። ህንፃው አርጅቶ በመፍረስ ላይ ቢገኝም ቤቷ ግን ያማረ ነበር። ማርታ ታጠናና ትሰራ በነበረችበት ሃገረ ሩሲያ 
ወደ ካናዳ ልትመጣ ከካናዳ የስደተኛ ባለስልጣናት ጋር ስለነበራት ቃለ መጠይቅ እንዲህ ስትል አብራራችልኝ። እሷን 
ይጠይቃት የነበረው ባለስልጣን “ሥራ ላታገኝ እንደምትችል፣  እንዲሁም  እንዲህ ወይም እንዲያ ዓይነት ሥራ ልትሠራ 
እንደምችል” እንደገለፀላት ታስታውሳለች።  
የሰማችውን ማመን አቅቷት “ምን? ምናልባት ጆሮዬ ይሆን?” ብላ እንዳሰበች ታስታውሳለች። 
 
ሲጀመር ሁለቱንም የካናዳ ኦፍሴያላዊ ቋንቋዎችን፣  ሌላ ሁለት የኣፍሪካ ቋንቋዎችና ራሽያኛም ጭምር አሳምራ ታውቃለች። 
በተግባራዊ ሳይንስ ደግሞ በቅርሱ የዶክትሬት ዲግሪዋን ታገኛለች። ነጥብ ተኮር የሆነው የካናዳ የስደተኞች ቅበላ 
ስርዓትም ለሷ እንደሚያደላ አላጣችውም።  
 
የባለስልጣኑ የቃለ መጠይቅ አቀራረብ ከፈጠረባት መጥፎ ስሜት ራሷን አረጋጋች። በቃለ መጠይቁ መጨረሻም ባለስልጣኑ ቋሚ 
የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ብቁ አመልካች እንደሆነች ነገራት። ቀጥሎ  የነበረው እርምጃ ወደ ሞስኮ ተጉዛ 
የስደተኖች የሕክምና ምርመራ ማድረግ ነበር። የስደት ማመልካቻው ከሚጠይቃቸው ነገሮች አንዱን ማሳካቷ ስለተሰማትም ደስ 
አላት።  



	

 
© Bisaillon, L. (Director). (2020). The Unmaking of Medical Inadmissibility [Film].  

The Inadmissibles Art Collective. https://vimeo.com/448054053	
 
	

ከስድት ሳምንታት በኋላ በዩኒቨርስቲ የመኖርያ ክፍሏ እያለች ስልክ ተደወለላት። “በሕክምና ምርመራ ውጤትሽ ላይ 
ችግር አለ፣  በድጋሚ ልናይሽ እንፈልጋለን።” 
ማርታ ተጨማሪ መረጃ ለማግነት ጣረች “በምርመራ  ውጤቴ ላይ ያለው ችግር ምንድነው?” “ይህ ጉዳይ በቴለፎን ሊነገር 
የሚችል እንዳልሆነም” ተነገራት ።  
“ምስጢር ስለሆነ በአካል ስትመጪ እንነግርሻለን።” 
 
ማርታ ትረካዋን ለትንሽ ገታ አድርጋ ቀጠለች። “በጣም ነበር የፈራሁት፣  ምናልባት ኤች አይ ቪ ሊኖርብኝ እንደሚችል 
ጠረጠርኩ። በስደተኞች መሃል ሁሌም የነበረው ሐሜት ይኽ ነበር። ወደ ስደተኛ ዶክተር መልሶ መደወልም አያስፈልግም 
ነበር። መጥፎ ገድ ነበር። መጥፎ ዜና ብቻ ይዞ የሚመጣ መጥፎ ገድ::” 
 
“ብዙ ነገሮች በአእምሮዬ ተመላለሱ። ኤች አይቪ ፖዘቲቭ መሆን ችግሮች ይዞ እንደሚመጣ አውቃለሁ። በሽታ ነክ ሃገራዊ 
ምስጢራዊ ስለላ ሊያስከትል ይችላል። የስደት ማመልከቻዬ ጉዳይም ውስብስብ ሊሆን ይችላል።” 
“ባለፉት ሦስት ዓመታት የካናዳ የስደት ማመልከቻዬን ሳዘጋጅ ብቆይም አሁን ኤች አይ ቪ ከተገኘብኝ ፈፅሞ ወደ ካናዳ 
ላልገባ እችላለሁ” 
“በሕክምና ውጤት ምክንያት ወደ ካናዳ መግባት የሚከለክል የስደት ሕግ ያለው ስርዓት እንዳለ  አወቅኩ። በሽታ፣  
የአካል ጉዳትና የዕድገት ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ካናዳ መሰደድ እንደማይችሉም ጭምር።” 
 
“ከስደተኖች ሐኪሜ እንደተገናኘንም ኤች አይቪ እንዳለብኝ አወቅኩ። ልቤ ተሰበረ። ወደ ሃገሬ መመለሴ ነው። ሩስያ ውስጥ 
ኤች አይቪ ያለባቸው ሰዎች ለመንግስት ሪፖርት ይደረጋሉ፣  ከዛም ይባረራሉ። እንደኔ ዓይነት ሰዎች ለመኖር ፍፁም 
የተከለከሉ ናቸው።“ 
“ወደ ሃገሬ መመለስን ሳስብ፣  በሌለ የመድኃኒት አቅርቦት የሕይወቴ ፍፃሜ መሆኑ ታየኝ።” 

 
***	

 
ደቡብ አፍሪካ ተወልዳ የተሰደደችው ዊኒን የስደት ማመልከቻ ቃለ መጠይቅ ልታደርግ ስትሄድ አብሬያት ሄድኩኝ። በኃይለኛ 
ጥበቃ በተከበበው አንድ የፌደራል ሕንፃ ውስጥ፣  በአንድ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ስሟ እስኪጠራ ተቀመጥን። “መጠበቅ
�መጠበቅ�” አለች። “ሁሌ ተጣድፈህ መጥተህ እዚህ ግን ትጠብቃለህ” “ሁሌም ቀጥሎ ምን እንደሚፈጠር ማብሰልሰል” 
 
ከያዘችው እንጆሪ እንድበላ ጋበዘችኝ። ይኽም በቅርቡ ስለሰራችው ግን ደግሞ እኔ እንዳውቅ እንጂ እንዳልናገር 
ስላስጠነቀቀችኝ ነገር እንድናወራ ምክንያት ሆነን።  
 
ከደቡብ አፍሪካ ከመጡ ስደተኛ ሴቶች ጋር ባላት ትውውቅ ሰሞኑን የእንጆሪ ለቀማ ሥራ እንዳገኘች በመስክ ማስታወሻዬ 
አሰፈርኩ። እርሻው የት እንደሆነ እንኳን አታውቅም ነበር። ከከተማው በአውቶቡስ የ45 ደቂቃ ጉዞ ስለነበርና ከሌሎቹ 
ሴቶች ጋር አብረው ስለሚጓዙ ነበር የሄደችው።  
 



	

 
© Bisaillon, L. (Director). (2020). The Unmaking of Medical Inadmissibility [Film].  

The Inadmissibles Art Collective. https://vimeo.com/448054053	
 
	

“አንድ እንኳን ነጭ ካናዳዊ የእንጆሪ ለቀማ ሥራ አይሰራም።” ብላ ትዝብቷን ተናገረች። “እና እንደዚህ ዓይነቱ 
ጉልበት በዝባዥና የጀርባ አጥንትን የሚሰብርና እጅግ ሞቃታማ በሆነ ስፍራ የሚሰራ  ሥራ ከስደተኞች በስተቀር ማን 
ይሰራል?” 
 
አሰሪው ኩባንያ ሥራውን እንደሚያከናውን እንድትነግረኝ ጠየቅኳት። ነገሮች እጅግ ስርዓት ባለው መልኩ የተደራጁ 
እንደሚመስሉ፣  አሰሪዎችም ምን እያደረጉ እንደሆነ ጠንቅቀው የሚያውቁና የለመዱትም እንደሚመስሉ ለዚህም ክፍያዬን 
“ካለምንም ጥያቄ በጥሬ ገንዘብ ይከፍሉኛል።” 
 
ወደ ካናዳ መሰደድ በመንፈስና በገንዘብ እንዲሁም ሌሎች ትላልቅና ትናንሽ ነገሮች እጅግ ውድ ነው። ሰዎች መንግስት 
በነሱ ላይ የሚወስነውን ምናልባትም ለዓመታት የሚዘልቅ ውሳኔና ከዚህም ጋር ተያያዥ የሆነ እርግጠኛ ያለነሆን ስሜት 
ጋር መላመድ ግድ ይላቸዋል። ካናዳ ከመግባታቸው በፊት ወይም ደግሞ  ከገቡ በኋላ የስደት አመልካቾች የሚከፍሏቸው 
ተደራራቢ ክፍያዎች አሉ።  
 

***	
 
ስቴላ የምትባል አንዲት ሴትን ቃለ መጠየቅ አደረግኩ። የስደት ማመልከቻዋ ጋር በተያያዘ ነገር ስናወራ መጨረሻ 
ሁለታችን ራሳችንን ስንላቀስ አገኘነው።  
በሥራ ቪዛ ነበር የመጣችው። በአንድ የማረፊያ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ውስጥ አረጋውያን የመንከባከብ የኮንትራት ሥራ 
አገኘች። ካላባት የምታሳድጋት ልጇም አብራት ወደ ሥራ ትሄድ ጀመር።  
 
አራት ወራት አለፉ። ለቋሚ መኖሪያ ፈቃድም አመለከተች። ካናዳ ለመኖርም ወሰነች። ዩቨኔ የምትባለው ልጇም 
ፈረንሳይኛና እንግሊዝኛን ለመደች፣  በትምህርት ቤቷም ጓደኞችን አፈራች። እናትና ልጅ ደስተኞች ነበሩ።  
 
ለስደተኛ ማመልከቻ የሚያስፈልገውን የሕክምና ለማድረግም ሄዱ። “ልጅሽ የአካል ጉዳት አለባት”፣  አላት የስደተኞች 
ጤና ምርመራ ዶክተሩ። ለስሌላ አዲስ ዜና አልነበረም። ለስደተኝነት ብቁ እንዳልሆኑ ሲያውቁ የስደት ማመልከቻቸው 
ተበላሸ። 
 
የአካል ጉዳተኛ አረጋውያን ስትንከባከብ ብትቆይም አሁን ግን በዩቮነ የአካል ጉዳተኝነት እንክብካቤ ወጪ ምክንያት 
የመኖርያ ተከለከሉ። “እንደአንድ የእንክብካቤ ባለሞያ፣  የዚህ ምፀት ጠፍቶኝ አይደለም።” አለቺኝ ስቴላ። በዚህ የጤና 
እክል ምክንያት በግልፅ ሳይሆን፣  እንዲሁ በተተበተበው የቢሮክራሲ ቋንቋና ከሚጠየቁት ከተገባ በላይ በሆነ ጥያቄም 
መረዳት ይቻላል።  
 
ስንገናኝ፣  ስቴላ ወደ ሃገሯ ለመጓዝ የአውሮፕላን ቲኬት ቆርጣ ነበር። የሥራ ቪዛዋ ሊያበቃ ምንም አልቀረውም፣  በሦስት 
ወር ውስጥ ወደ ሃገራቸው መመለሳቸው ነው። ይሁን እንጂ በማሕበረሰባዊ ተግባቦት ከታየ ካናዳውያን ነበሩ። ሕይወታቸው 
በሙሉ እዚህ ነበር። ከኋላ ትተዉት የሚሄዱ ብዙ ነገር አለ። ተቃቅፈን ስንለያይ እንዳዲስ ተላቀስን።  
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***	

 
ሰዎች ቃለ መጠይቅ ላደርላቸው ፈቃደኛ ሲሆኑ አብዛኛውን ጊዜ በቤታቸው ነበር የምንገናኘው። ሴቶች በእምነት ተቋማት 
ንቁ ተሳታፊ ነበሩ፣  ማለትም በአብያተ ክርስቲያናትና በኤድስ አገልግሎት ተቋማት በማገልገል። ምን ያደርጋል! ይኽ ሁሉ 
በክፍያ የሚሰራ አልነበረም። ይኽ አገልግሎት ለሌሎች ስደተኞች ጓደኞቻቸው “ጥሩ ስደተኞች” መሆናቸውን ማሳያም ነበር። 
ወንድም ሴትም ሁሌም ክፍያ የሚያስገኝ ሥራ ለማደን የሚተጋ ነበር።  
 
ቃለ መጠይቅ የማደርግላቸው ሰዎች በማሕበረሰባዊ ትስስር የተተበተቡ ነበሩ፣  ማለትም የቅርብም ይሁን የሩቅ ዘመድ 
ኃላፊነት አያጣቸውም። እዚህ ካናዳ ውስጥ በነሱ ላይ የሚከሰተው ነገር ሁሉ ከዚህ ከካናዳ ርቀው የሚገኙ ብዙ ዘመዶቻቸው 
ላይም ጥላውን ያሳርፋል፣  እህት ወንድሞቻቸው፣  ወላጆቻቸው፣  አሳዳጊዎቻቸው፣  ልጆቻቸው፣  የትዳር አጋሮቻቸው፣  
የሰፈራቸው ሰዎች፣  ማሕበራዊ ቡድኖቻቸውና በዓለም ላይ የተዘሩ የቤተሰብ አባሎቻቸው ሁሉም በነሱ ላይ የሚሆነው ነገር 
ሁሉ ተፅዕኖውን ያሳርፋል።  
 

***	
ከኤች ኣይ ቪ ጋር የሚኖሩ ስደተኖችና ገና የስደት ማመልከቻ ለማቅረብ የተዘጃዱ የአካል ጉዳትና የእድገት ችግር 
ያለባቸው ሰዎች ከማውቃቸው ሰዎች ሁሉ ቆራጥ ናቸው።  ከማሕበረሰባዊ ዳርቻ እንዲቀመጡ ስለሚደረጉ የሰዎችን ስሜት 
በቀላሉ ይረዳሉ። ቃለ መጠይቅ የማደርግላቸው እንደዚህ ዓይነት ሰዎች አንዴ እዚህ ሃገር ከገቡ በኋላ፣  ታታሪና ትጉህ 
ናቸው፣   ተከፍሏቸው ወይም በነፃ  ፈቃዳቸው ለመሥራት ሲጠየቁ ወደኋላ አይሉም።  
 
ዋናው ነጥብም ይኽ ነው፣  ለቋሚ መኖርያ ፈቃድ የሚያመለክቱን ሰዎች በኤች አይ ቪናሎ ሌሎች  ጤና እክል ምክንያት 
”ማራቅ“ አግላይ ነው።  
 

***	
 
በካናዳ ፅኑ በሽታ ያ ለባቸው፣  የ እድገ ት ውስነ ትና  የ ዘረ መል ልዩነ ት ባለባቸው ሰዎች 
ላይ ማራቅና  ክልከላ  ከ19 ክፍለ  ዘመን ጀምሮ እንደነ በር  ይታወቃል።  ባሁኑ ጊ ዜ ያ ለው 
የ ሕግ ማእቀፍና  እሱን ተከትለው የ ሚመጡ ተቋማዊ ክልከላዎች ካናዳን በስነ  ሕዝብ ረ ገ ድ 
ችግር  ላይ ጥለዋታል።  የ ሃሪቱ ሕዝብ ማደግና  መተካት የ ሚችለው በስደተኞች ብቻ ነ ው።  
የ መኖርያ ና  የ ቪዛ ክልከላዎች ግን ካናዳ አልሚ የ ሰው ኃይል የ ምታገ ኝበትን መንገ ድ 
ዘግተውባታል።  
 
የ አካል ጉዳተኛ የ ሆነ  ልጅ የ ምታሳድግ ስደተኛ እናት ወይም የ አእምሮ ውስንነ ት በሽታ 
ያ ለበት ልጅ ያ ለው የ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር  በጤና  እክል ምክንያ ት በሚደረ ገ ው የ ቋሚ 
መኖርያ  ፈቃድ ክልከላ  ልጆቸቸውን ወደ ካናዳ ማምጣት አይችሉም፥  ይኽ ደግሞ ለካናዳ 
ማሕበረ ሰብ አማካይ የ ሆነ  ቀጣይ ጉዳት ነ ው።  ምንም እንኳን ካናዳ አልሚ በሆነ  የ ሰው 
ኃብት ስደት ላይ ብታምንም ይኽ ክልከላ  ችግር  ይፈጥራል።  በተግባር  ሕክናና  ነ ሽታ 
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መሰረ ት ያ ደረ ገ   ክልከላ  በሽተኛ፥  አካል ጉዳተኛ ወይም አንዳች እክል ያ ለባቸው ሰዎች 
ሊያ ደርጉት የ ኪችሉትን አስተዋጽኦ  ያ ስቀራል።   
 

***	
 
በጤንነ ትህ ምክንያ ት ብትገ ለል፥  አስተዋጽኦህ ቢጣጣልና  ለስደት ብቁ አይደለህም 
ብትባል ምን ይሰማሃል? 
 

 
ክፍል ሁለ ት 

 
ስደተኞች ካናዳ ከግቡ በኋላ  ለአምስት እስከ ሰባት ዓመታት ኢኮኦኖሚያ ዊ አስተዋጽኦ  
ያ ደርጋሉ።  ይኽ ካናዳ በመግባትና  ዜግነ ት በማብኘት መሃል ያ ለው ወቅት ነ ው።  እስከዛው 
ግን የ ስደት ማመልከቻቸው እንዲያ  ባይገ ልፃ ቸውም ሰዎች በማሕበረ ሰባዊ መስተጋብራቸው 
ካናዳውያ ን  ይሆናሉ።  ኣገ ር  አቀፍ ሰራተኛ ተጣማሪዎች፥  አረ ጋውያ ን ፥ ህጻናት፥  
የ ሕምናና  ማሕበራዊ ተቋማት ስደተኞች ከሚያ ደርጉት አስተዋፅኦ  ተጠቃሚ ናቸው።  ከ20% 
በላይ የ ካናዳ ሕዝብ ውጭ የ ተወለደ ነ ው፥  ይኽ ቁጥር  ደግሞ በሚቀጥሉት አስር  ዓመታት 
ወደ 30% እንደሚያ ሻቅብ ይገ መታል።  
  
በሕክምና  ሁኔታ ተመስርቶ የ ሚደረ ግ የ ስደት ማመልከቻ ክልከላ  የ ሚያ ስከትላቸው ጉዳዮች 
አሉ።  ይሁጅ እንጂ እነ ዚህን ጉዳዮች የ ሚያ ውቁት በተግባር  ያ ዩትና  የ ኖሩት ስደተኞቹ  
እንጂ በሌሎች ዘንድ የ ሚታወቅ አይደለም።   በሽታ ተኮር  የ ሆነ  ክልከላ  ያ ለው ተፅእኖ 
በተግባር  በምትችለው የ ሞያ  መስክ ስራ እንዳታገ ኝ እስከማድረ ግ የ ሚደርስ ነ ው።  
በካናዳ የ ስደተኞች መምሪያ  በሚደረ ገ ው የ ኤች አይ ቪ ምርመራ ምክንያ ት የ ቫይረ ሱ 
ተሸካሚዎች ላይ ስለላ  መሰል ቁጥጥር  ይደረ ጋል።  ይኽ ስለላ  እንዲሁ የ ሚገ ለፅ ሳይሆን 
"ጥሩና  መጥፎ" ስደተኛ በሚል ስውር  አገ ላለፅ የ ሚገ ለፅ ነ ው።  ሰዎች የ ማሕበረ ሰቡ የ ጤና  
ጠንቅ ተደርገ ው ስለሚሳሉ ንግግራቸውና  ባህርያ ቸውን እንዲጠነ ቀቁና  ተጨማሪ ማግለል 
እንዲደስባቸው ይደረ ጋል።  
 

***	
 
እነዚህን ጉዳዮች ለማሳየትና የካናዳ የስደተኖች ፖሊሲ እንዴት ወሳኝ እንደሆነ ለመግለፅ ነበር አጭር ታሪክ ወለድ ፊልም 
ለመስራት የወሰነው። ይኽንንም ውሳኔያችን ቢሮክራሲ የስደተኞችን ህይወት እንዴት ጫና እንደሚያሳድርና፣  በርእዮት ቀመስ 
የሐሳብ ክርክርና በገሃድ ዓለም ላይ ባለው የስደተኞቹ ህይወት ያንውለን ክፍተት ለማጥበብና  ያለውን ተፅዕኖ በግልፅ 
ለተመልካች ለማቅረብ ነው።  
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የታሪኩን ፍሰት በፕሮፌሰር ቢሳይሎን የባቡር ጉዞ እንደ ማሳያ በመውሰድ እናቀርባለን። የስደት ማመልከቻቸውን 
ለማቅረብና ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ዶክመንቶቻቸው በቦርሳና  የእጅ ሻንጣ አጭቀው በያዙ ሰዎች እንደተከበበች እናስብ። 
ከነዚህ አመልካቾች አንዱ ከያዘው ሻንጣ አንድ በሌሎች ስደተኖች ዘንድ በቀላሉ የሚለይ ወረቀት መዝዞ አወጣ። የነዚህ 
ዶክመንቶች ዓላማና አቀማመጣቸው የስደተኝነት ማመልከቻ ምን ያኽል ቢሮክራሲ እንዳለውና የሰዎች ህይወት በወረቀት ላይ 
የተመሰረተ፣  የሕይወት ተሞክሮአቸውም ወደ አሃዝና ዳታ ተቀይሮ እንደሚደበዝዝ ነው።   

 
***	

 
ወደ ቀዳሚው የ ማርታ ታሪክ እንቀጥል።  የ ሷን ታሪክ የ መረ ጥንበት ምክንያ ት ለቋሚ 
መኖርያ  ፈቃድ አስፈላጊ  የ ሚባሉ ችሎታውችንና  የ ትምህርት ደረ ጃ ስለምታሟላ  ነ ው።  
እንደማርታ ያ ሉ ሰዎች ልዩ ሊባሉ በሚችሉ መንገ ዶች ካናዳን መጥቀም የ ሚችሉ ሰዎች 
ናቸው።  ይሁን እንጂ አንዴ የ  ኤች አይ ቪ የ ምርመራ ውጤት ከያ ዘች በኋላ  ቋሚ መኖርያ  
የ ማግኘት እድሏ ተመናምኖ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስትኖር  ካናዳም ሸክም ትሆናለች።  
እንደ ማርታ ያ ሉት ሰዎችም ከካናዳ የ መባረ ር  እድላቸውም የ ሰፋ ነ ው።  በብዙ 
አጋጣሚዎችም ከዚህ ቀደም ሲኖሩበት የ ነ በረ ው ሃገ ር  የ ትውልድ ሃገ ራቸው ላይሆንና  
በኤች አይ ቪ ምክንያ ትም ሰዎችን የ ማይቀበሉም ሊሆኑ ይችላሉ።  በተጨማሪም ወደ ትውልድ 
ሃገ ራቸው እንኳ ቢመልሱ ከኤች አይ ቪ ጋር  የ ተያ ያ ዘ አስፈላጊ  አቅርቦት የ ማይገ ኝበት 
ስለሚሆን ለህይወታቸው አስጊ ና  ተስፋ አስቆራጭ ያ ደርገ ዋል።  
 

***	
  
ቀጥሎ የምናቀርበው ታሪክ የዊኒ ታሪክ ነበር። የዊኒ ታሪክ ከስደተኖች ጉልበት ብዝበዛ ጋር የተቈራኘ ነው። ሰዎች ለቋሚ 
የመኖርያ ፈቃድ ማመልከቻ ለማስገባት በሚያደርጉት ሂደት፣  በሞያቸው ሥራ ለማግኘት ስለሚቸገሩ አስቸጋሪ የጉልበት ሥራ 
እንዲሰሩ ይገደዳሉ። እንዲህ የጉልበትሥራ እየሰሩ ለካናዳ በሚያደርጉት አስተዋፅኦ ተጠቃሚ ብትሆንም ቅሉ በበሽታ ወይም 
ዘረ መላዊ ሁኔታቸው ምክንያት የመኖርያ ፈቃድ ግን ትከለክላቸዋለች። በካናዳ ጉልበት የሚጠይቀው አድካሚና ለሰዓታት 
በአስቸጋሪ ሁኔታዎች እንድትሰራ የሚያስገድደው የእርሻ ሥራ ላይ ባብዛኛው የሚሰማሩት ትውልደ ካናዳውያን እና 
ካናዳውያን ሳይሆኑ፣  ስደተኞች ናቸው ትላለች ዊኒ። ዊኒ ለሥራዋ የሚከፈላት ጥሬ ገንዘብ ከስደት ማመልከቻ ጋር ተያይዘው 
ለሚመጡ ክፍያዎች መሸፈኛ ማለትም ለጠበቃ፣  ለምርመራ፣  ወደ ቃለ መጠይቅ ለምታደርገው ጉዞ ክፍያ፣  ወደ ስራዋ ለመሄድ 
ለምታወጣውየትራንስፖርት ክፍያ ታውለዋለች።ይኽም ክፍያዎች ሳይከፈሉ ቢቀሩ በስደተኛ መስሪያ ቤትና ሌሎች ተመሳሳይ 
ቢሮዎች ለአድልዎና መገለል ይዳርጋታል፣   አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ  ስደተኞች በትውልድ ሃገራቸው ለሚረድዋቸው 
ቤተሰቦቻቸውም ገንዘብ ይልካሉ።  
 

***	
 
የስቴላ ታሪክ ደግሞ በሌላ የስደት ተሞክሮ ላይ ሕይወት ይዘራል። ልጇ እንጂ ስቴላ ራሷ አልነበረችም የተከለከለችው ። 
ስቴላ ለቋሚመኖርያ ፈቃድ ከማመልከቷ በፊት በአረጋውያን እንክብካቤ ሥራ ለብዙ ዓመታት ተቀጥራ ሰርታለች። ለማመልከቻው 
በሚፈለገው የሕክምና ምርመራ ላይ ልጇ የአካል ጉዳተኛ መሆኗ ሲታወቅ ልጇ ብቻ ሳትሆን እሷም የመኖርያ ፈቃድ የማግኘቷ 
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ዕድል ተበላሸ። እንደ ስቴላ ያሉ ሰዎች የመኖርያ ፈቃድ የሚከለከሉት ከሚገባ በላይ አስተዋፅኦ እንዲደርጉ ከሚደነግግ 
የስደት ሕግ የተነሳ ነው። ይኽም ለልጇ አካል ጉዳት እንክብካቤ የሚፈለግ ወጪ የሃገሪቱን ግምጃቤት የሚያራቁት ተደርጎ 
ስለሚሳል ነው። የዚች ወጣት ሕይወት እንደዘበት ወደ ገንዘብነት ተቀይሮ፣  የገንዘቡ ልክም እሷም እናቷም የመኖርያ ፈቃድ 
እንዲከለከሉና ስቴላ ለካናዳ ማሕበረሰብ ያደረገችው አስተዋፅኦ መና የሚያስቀር ምክንያት ሆነ።  

	
***	

 
በሕክምና ምክንያት ሰዎች ወደ ካናዳ እንዳይሰደዱ የሚያደርገው ስርዓት የተለየ በሽታ ያላቸው፣  የአካል ጉዳተኞችና 
የተለየ የእድገት ውስንነት ያላቸው ሰዎች ለካናዳ ሊያደርጉት የሚችሉ አስተዋፅኦ እንዳታገኝ ያደርጋታል። በዚህ ፊልም 
ልናሳካው የፈለግነው ዓላማ በካናዳ የስደት ስርዓት ሰዎች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በተመረጡ ታሪኮች ተመስርቶ ታሪካቸው 
ላይም ህይወት ዘርቶ ማሳየት ነው። በትረካና ምስለ ድምፃዊ ኣቀራረብ የስደተኖቹን ታሪክ ላይ ህይወት ዘርተን የክልከላ 
ታሪካቸውም ጎልቶ እንዲታይ አድርገናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።  
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